ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε. Μ. Πολυτεχνείου με Μεταπτυχιακές σπουδές στην
Περιφερειακή Ανάπτυξη και επιμόρφωση σε προγράμματα του Ε. Μ.
Πολυτεχνείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
Στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (πρώην ΥΧΟΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ) από το
1980. Έχει υπηρετήσει σε υπηρεσίες με τα εξής αντικείμενα :












Ρυμοτομικά σχέδια, Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης,
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 1985 - Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
(Δ/νση Γ2, 1980-1986)
Οικοδομικές άδειες, έλεγχος οικοδομών, διαδικασίες αυθαιρέτων, μέλος
ΕΠΑΕ (Πολεοδομικό Γραφείο Ερμιονίδας, 1986-1989)
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Αττικής (Οργανισμός Αθήνας, 1989-1990)
Αρχιτεκτονικές μελέτες αστικών αναπλάσεων και αποκατάστασης
παραδοσιακών
κτιρίων,
σύνταξη
προδιαγραφών,
μελετών
και Προγραμμάτων αναπλάσεων (ΔΕΕΑΠ, 1990-2000)
Τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός του Προγράμματος Ολυμπιακών
αναπλάσεων, μέριμνα χρηματοδότησης (ΕΠΠΕΡ, ΠΔΕ), εποπτεία
μελετών, Προγραμματικές συμβάσεις και συμβάσεις μελετών - έργων.
(ΔΕΕΑΠ, ως Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος, 2000-2005)
Χαρακτηρισμοί κτιρίων ως διατηρητέων, ειδικές ρυθμίσεις για
διατηρητέα κτίρια, χαρακτηρισμοί οικισμών ως παραδοσιακών και
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, ρυμοτομικά
σχέδια παραδοσιακών οικισμών, οριοθέτηση ζωνών προστασίας, λοιπά
ζητήματα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (ως
Προϊστάμενος του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και αν. Δ/ντης
Πολεοδομικού σχεδιασμού 2005 – 2010, ως Δ/ντης Αρχιτεκτονικής από
2012 )
Οικοδομικοί και Κτιριοδομικοί Κανονισμοί (ως Δ/ντης της ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ,
2010 - 2014)

Έχει επεξεργαστεί διάφορες νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου και συμμετέχει ως μέλος στο ΚΣΝΜ/ΥΠΠΟΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ/ΥΠΕΚΑ,
ΚΕΣΑ/ΥΠΕΚΑ. και διάφορες Ομάδες εργασίας με ποικίλο αντικείμενο
αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


«Μέτρα & κίνητρα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς –
Βελτιωτικές προτάσεις», 2010












«Πρόγραμμα καταγραφής και Διαχείρισης Παραδοσιακών Οικισμών και
Διατηρητέων κτιρίων», 2009
«Η Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς: Προβλήματα
συναρμοδιοτήτων ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ», 2009
«Οι Ολυμπιακές αναπλάσεις: Η αρχιτεκτονική, η αισθητική τοπίου και
μερικές υποθήκες για το μέλλον», 2006
«Μέτρα & κίνητρα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς», 2006
«Πρόγραμμα Ολυμπιακών αναπλάσεων - Στατιστική επεξεργασία των
αμοιβών των Ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών», 2005
«Πρόγραμμα Ολυμπιακών Αναπλάσεων / Μια καταγραφή - κριτική
αποτίμηση», 2005
«Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί : Θεσμικό πλαίσιο & προκαταρκτικές
προτάσεις εκσυγχρονισμού του», 2004.
Παρουσιάσεις των Ολυμπιακών αναπλάσεων στην Societe d’ Economie
mixte και ξένα ΜΜΕ (2003-2004).
«Πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης όψεων κτιρίων / Πρόταση
υλοποίησης με συγχρηματοδότηση (ΠΔΕ- ιδιώτες)», 2002



«Προγράμματα εφαρμογής για την προστασία της Αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς» (Η Αρχιτεκτονική κληρονομιά και η εφαρμογή της
σύμβασης της Γρανάδας στην Ελλάδα), 2001




«Αναβάθμιση Αστικών Περιοχών – Προτάσεις για το 3ο Κ.Π.Σ.», 1999
«Αισθητική αναβάθμιση της Αθήνας εν όψει του 2004. Διερεύνηση
ορισμένων δυνατοτήτων», 1998
«The Ministry’s Program for the protection and cleaning of beaches», 1997.
«Φυσικό - δομημένο περιβάλλον και τουριστική ανάπτυξη στην
Ερμιονίδα», 1989




